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100/2010. (XI. 16.) PTK hat. Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési  
     tervének jóváhagyása 
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     vánnyal és a Habitat for Humanity magyarorszá- 
     gi szervezetével 
102/2010. (XI. 16.) PTK hat. Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatko- 
     zat parkoló létesítésével kapcsolatban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 2010. november  
                16-án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági  
                ülésrıl 
 
Jelen vannak:   Józsáné Dr. Kiss Irén bizottság elnöke 
   Holminé Sebık Márta bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Bíró Tiborné   bizottság tagja 
   Dr. Török Tamás  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András   polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
      Dr. Gazdag Judit   jogi referens 
      Rostás Anita    csoportvezetı 
      Szilágyi Ödön   csoportvezetı 
      Péli Szilveszter  települési képv 
      Orbán Antal   települési képv. 
      Koller Dániel  települési képv. 
      Baranyi-Rostás Rodrigó települési képv. 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fı bizottsági tagból mind az 5 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek.  
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívóban közzétett napirendi pontok 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Elıterjesztı: 
1./ Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési Kutasiné Nagy Katalin  
      tervének jóváhagyása     jegyzı távollétében 
        Muhariné Mayer Piroska 
        aljegyzı 
2./ Megállapodás felbontása az Autonómia Alapít- Dr. Adonyi Lajos 
      vánnyal és a Habitat for Humanity magyaror- alpolgármester 
      szági szervezetével 
3./ Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilat- Basky András 
      kozat parkoló létesítésével kapcsolatban  polgármester 
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Basky András polgármester 
Napirendi pontjaink tárgyalása elıtt bemutatom Dömötör Klárát, aki 2010. november 
15.-étıl az Adó- és Pénzügyi Iroda Irodavezetıje lett. Tengölics Judit lemondott 
köztisztviselıi jogviszonyáról. 
Dömötör Klára 
A Magyar Államkincstárnál dolgoztam. Az önkormányzatok pénzügyi ügyeit 
intéztem. 
1./ Napirendi pont 
Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Köszönöm a bizalmat a bizottság tagjainak, hogy engem választottak meg a bizottság 
elnökének.  
Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervét Dr. Balogh László készítette el. 
Kérdezem İt, hogy van-e kiegészítenivalója? 
Dr. Balogh László belsı ellenır 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az ellenırzési terv 4. pontjával kapcsolatban elmondom, hogy én kértem Dr. Balogh 
Lászlótól azt, hogy készüljön vizsgálat arról, hogy az önkormányzat intézményei 
milyen pénzügyi feltételekkel teljesítik a feladatokat. Jó lenne, hogy ha minden egyes 
intézmény gazdálkodásáról adatokat tudnánk kapni. A kiadások és a bevételek 
különbözıségét szeretnénk megkapni az egyes intézményeket illetıen. Minden 
szakterületnek megvan a szakmai sajátossága. Látni szeretnénk azt, hogy melyik 
intézmény mennyibe kerül az önkormányzatnak. Ennek az ellenırzésnek ez lenne a 
célja. Megköszönöm, hogy ezt a javaslatot befogadták és javasoljuk a Képviselı-
testület felé elfogadásra. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Basky András polgármester 
15-20 ellenırzési nap van betervezve. Meg kellene határozni pontosan, hogy a 25 nap 
alatt mi az, ami elvégezhetı. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az önkormányzat 2011. évi 
belsı ellenırzési tervét elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
100/2010. (XI. 16.) PTK hat. 
Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési 
tervének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési bizottság az önkor- 
  mányzat 2011. évi belsı ellenırzés tervét elfogadja, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2010. november 17. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity 
magyarországi szervezetével 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Egy jó évvel ezelıtt erıs indulatokat gerjesztett ez a program. Arról volt szó, hogy a 
Habitat for Humanity magyarországi szervezete és az Autonómia Alapítvány 
támogatna egy célcsoportot lakásgondjainak megoldásával úgy, hogy egy bizonyos 
idıszakban elıtakarékoskodik és a bank ugyan azt az összeget hozzáteszi. Ebben a 
hitelfelvételben készfizetı kezesként ott kell lenni az önkormányzatnak. Ezt a feladatot 
az EGYSZI-n belül a Családsegítı Szolgálat kapta meg. Az elmúlt egy évben el kezdte 
komoly csapattal ezt a tevékenységet. Jelentkezı családok voltak, de ennek a 
munkának az eredménye az volt, hogy nem volt meg a 12 család csak 7 család, ezért 
az Alapítvány felbontja a szerzıdést és a Szervezet ragaszkodik ahhoz, hogy 7 
családdal nem kezdi el ezt a programot Lajosmizsén. 
Nagyon kár, hogy ez a kezdeményezés ilyen módon végzıdött, mert komoly 
szemléletformáló hatása lett volna, ösztönözte volna a családokat egy elı 
takarékosságra.   
Kérdés, vélemény, javaslat van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a megállapodás felbontásra kerüljön az 
Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity magyarországi szervezetével, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
101/2010. (XI. 16.) PTK hat. 
Megállapodás felbontása az Autonómia 
Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity 
magyarországi szervezetével 

HATÁROZAT 
 
   A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyet- 

ért azzal, hogy a Habitat for Humanity magyarorszgái 
szervezetével kötött megállapodás felbontásra kerüljön, javasolja 
a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 

   Határid ı: 2010. november 16. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatkozat parkoló létesítésével 
kapcsolatban 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Az elıterjesztést készítette Szilágyi Ödön csoportvezetı. Kérdezem, hogy van-e 
hozzáfőznivalója az anyaghoz? 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
A Rákóczi úti buszmegálló átkerülne a MÁV elé. 
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Koller Dániel bizottsági tag 
A Rákóczi utca folytatását nem lehetne megszélesíteni? Nagyon keskeny az az út a 
teherautóknak.  A KÖZÚT KHT-ra nem lehetne nyomást gyakorolni ez ügyben? 
Dr. Török Tamás bizottsági tag 
Ott a csatornát végig kellene vinni elıször. Csatornázás elıtt kár tenni valamit is az 
úttal, mert újra feltörésre kerül. 
Holminé Sebık Márta bizottsági tag 
10 évig üzemelteti a parkolót, ennek anyagi vonzata van-e? 
Basky András polgármester 
Van egy olyan elképzelése az illetékeseknek, hogy a Budapest-Lajosmizse közötti 
szakaszt fejleszteni akarják. Ezeket a vonalakat két nyomsávossá újítanák Dabasig és 
villamosítanák. Ahhoz, hogy a vonatok gyorsabban közlekedjenek, nagyon sok 
sorompót kellene kitenni. Ez óriási nagy felújítási költség lenne. Ez egy hosszú távú 
koncepció. 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
A vasút mentén élık szempontjából a vasút nagyon sokat jelent. Jó lesz az, hogy a 
buszmegállóhely a Rákóczi utcából (régen Vasút utca volt) ki lesz mozdítva. Ez egy jó 
dolog, javaslom az elfogadását. 
Aki egyetért azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja parkoló létesítésével kapcsolatban, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
102/2010. (XI. 16.) PTK hat. 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi 
nyilatkozat parkoló létesítésével kapcsolatban 

HATÁROZAT 
 
  A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság egyetért 
  azzal, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
  tulajdonosi hozzájárulását adja parkoló létesítésével kapcsolatban, s  
  javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetének elfogadását. 
  Határid ı: 2010. november 17. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
      Józsáné Dr. Kiss Irén 

      PTK elnök 
  Márton Györgyné 
           jkv.vez. 
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